ZÁKLADNÍ ŠKOLA EDUARDA ŠTORCHA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTROMĚŘ
Školní 315, 507 52 OSTROMĚŘ, IČ 70999121, e-mail: skola@zsostromer.cz

Informace k organizaci a průběhu zápisu k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2021/2022
1. Organizace zápisu
V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok v mateřských školách provázejí, je potřebné
organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti
a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.
a) Termín zápisu
Zápis do mateřské školy se koná v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v době od 2. května do
16. května kalendářního roku. Termín je stanoven od 3. do 13. 5. 2021 v době od 7:00 do 15:00 hodin.
b) Místo zápisu
Zápis se koná v budově základní školy Školní 315, 507 52 Ostroměř.
c) Povinné předškolní vzdělávání
Počínaje dnem 1. 9. 2021 je předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které před datem 1. 9. 2021 dosáhlo pěti let
a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu
vzdělávání.
d) Přijímání dětí, které se nepodrobily pravidelnému očkování
Mateřské školy mohou přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti
nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro
které je předškolní vzdělávání povinné.
Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím do mateřské školy nadále
očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky
o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou
očkování podrobit pro kontraindikaci.

2. Počet dětí, které je možné přijmout
Ředitelka školy stanovila počet přijímaných dětí do naplnění povolené kapacity, která činí 75 dětí (vyhláška
č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání
dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů). V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího
až pátého stupně, popřípadě dětí dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy.

3. Kritéria pro přijímání dětí
K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Eduarda Štorcha a mateřská
škola Ostroměř budou přijímány děti v tomto pořadí (do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském
rejstříku):
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1. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve školském obvodu mateřské školy (na území
obce Ostroměř a spádových obcí Domoslavice, Sylvárův Újezd a Nové Smrkovice), které do 31. 8. 2021
dosáhnou nejméně třetího roku věku – podle věku od nejstarších po nejmladší.
2. Děti podle věku se systémem výběru podle data narození od nejstaršího k mladšímu, až do naplněnosti počtu
volných míst v mateřské škole.

4. Průběh přijímacího řízení
a) První fáze – vydávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné stáhnout na webových stránkách školy
www.zsostromer.cz (na úvodní straně) v období od 13. 4. do 13. 5. 2021. Popřípadě si ji lze osobně vyzvednout
v budově školy (po telefonické domluvě na tel. čísle 608 143 985).
b) Druhá fáze – sběr vyplněné žádosti
Sběr žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání proběhne od 3. do 13. 5. 2021 od 7:00 do 15:00 h. Žádáme
rodiče, aby před doručením žádosti telefonicky kontaktovali školu na tel. čísle 608 143 985 ohledně způsobu
doručení a dodání potřebných dokladů k zápisu. Upřednostňujeme osobní předání vyplněné žádosti, při kterém
zákonný zástupce předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte
předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou).
c) Třetí fáze – přijímací řízení
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání, bude oznámeno nejdéle
do 30 dnů od 13. 5. 2021 zveřejněním na seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem Vašeho dítěte
zároveň s výsledkem řízení u každého uchazeče a s datem zveřejnění. Pro tyto účely Vaší žádosti přidělíme registrační
číslo ve tvaru: M/2021/_____
Seznam bude zveřejněn na dveřích u hlavního vchodu do základní školy a zároveň na webových stránkách školy
www.zsostromer.cz po dobu 15 dnů od jeho zveřejnění.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vyhotoveno písemné
rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě
doručováno, můžete však požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné
podobě.
Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné prostřednictvím Vaší žádosti, kterou
zašlete na email skola@zsostromer.cz v období od 13. 5. 2021 do vydání rozhodnutí.

V Ostroměři 13. 4. 2021

Mgr. Gabriela Pospíšilová, ředitelka školy
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